LAZER

Vamos jogar

O mês da criança já terminou, mas o Clube nunca se esquece dos seus Sócios mais pequenos. Nesta
altura que começaram as férias, há que relembrar jogos antigos para que as crianças passem um
tempo agradável. Brincar com tradição é o mote que propomos!
Hoje escolhemos mais dois jogos muito fáceis: “Pedreiro e Carpinteiro” e o “Galo”.

Pedreiro e Carpinteiro
Mínimo de pessoas: 2
Material: 3 pedras e 3 paus pequenos
Regras: cada criança procura ser a 1ª a fazer uma linha reta (“3 em linha” ou “3
seguidos”), com os 3 paus ou com as 3 pedras. O 1º a consegui-lo ganha o jogo.
Descrição do Jogo:
Deve ser escolhido um lugar plano para poder desenhar-se um quadrado, dividido em 4
partes iguais.
Um dos jogadores fica com as 3 pedras e chama-se o “pedreiro”, o outro fica com os 3
paus e é o “carpinteiro”. Após definirem quem começa, vão jogando à vez colocando um
pau ou uma pedra numa das junções das linhas desenhadas no interior do quadrado.
Numa 1ª fase, vence quem conseguir realizar os “3 em linha”, utilizando somente as
linhas verticais e horizontais.
Numa 2ª fase, quando os jogadores já dominarem o jogo, poderão utilizar as linhas
diagonais.
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Galo

Vamos jogar

Mínimo de pessoas: 2
Material: 3 pedras e 3 paus
Regras: o objetivo deste jogo é alinhar 3 símbolos iguais, na horizontal, na vertical ou na
diagonal.
Descrição do Jogo:
Numa folha quadriculada desenha-se 2 linhas horizontais e 2 verticais perpendiculares.
Se tiverem jardim, também pode ser feito na terra.
Cada jogador adota um símbolo, como por exemplo: cruz ou circulo. O 1º jogador
desenha o símbolo onde deseja. O 2º idem. O objetivo consiste em fazer cada um a
sequência dos 3 símbolos na horizontal, na vertical ou na diagonal. O adversário terá
sempre de impedir que isso aconteça, colocando o seu símbolo para impossibilitar a
sequência.

Percebeste como se joga? Pergunta aos pais ou aos avós que eles explicam-te!

(Fonte: SlideShare - 2020)

#Fiquealerta #Estamosjuntos
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